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NIEUWSBRIEF 7
ZOMERPROGRAMMA KOMT IN STROOMVERSNELLING !
De voorbije maanden werd gewerkt voor de komende activiteiten. Zowel de verhuis van de
wielerwedstrijd “acht van de Kar” naar het centrum van Heide als de nieuwe wandel- en
fietsdag kregen veel aandacht. Ook de jaarlijkse veldritdag op Bosduin wordt niet uit het oog
verloren. Tijd dus om jullie te laten weten wat de plannen zijn en hoe ver het organiseren is
gevorderd!

“DE ACHT VAN HEIDE” en RETRO-KOERS !
Het programma voor vrijdag 7 augustus is rond:
17u45: RETRO-KOERS
19u15: ACHT VAN HEIDE
Retro-koers!
Helemaal nieuw voor Kalmthout is een retro-koers. Vroeg op de avond moet dit alvast wat
leven in de brouwerij brengen en de bezoekers laten terugdenken aan de jaren ’60-’70 of
vroeger.
Er werd een omloop van 1,2 km uitgestippeld (Max-Temmermanlaan/ Heidestatieplein/
Canadezenlaan/Minnedreef/ Max Temmermanlaan) welke 25 maal wordt gereden.
Deze wedstrijd moet een sportief en ludiek evenement worden. Om te kunnen deelnemen
aan de wedstrijd is er een reglement opgesteld:
Reglement:
- De fiets moet in goede technische staat en gepoetst zijn. De fabricage van de fiets is
vroeger dan in 1986 gebeurd.
- De fiets mag geen klikpedalen en geen versnellingen aan het stuur hebben, de remkabels
bij voorkeur los boven het stuur.
- tijdens de wedstrijd dient “verplicht” een valhelm, model “worstenhelm”, te worden
gedragen.
- alcoholische dranken voor of tijdens de wedstrijd zijn verboden.
- De kledij: liefst een wollen koerstrui en/of broek met witte sokken en zwarte schoenen, of

wielerkledij van een sponsor die momenteel niet meer actief is. Hoe langer geleden hoe
beter:-Poeders Mann , Molteni, Raleigh, Solo, enz…….
-de benen van de mannelijke renners moeten behaard zijn, dit om de nog echt actieve
renners te kunnen onderscheiden, zij horen thuis in de wedstrijd later op de avond.
-zowel de fiets, de kledij, als de toestand van de benen zullen voor de wedstrijd
gecontroleerd worden.
-de renners betalen 10 euro inschrijvingsgeld (leden WBV 7 euro) en zijn op die manier
verzekerd tijdens de wedstrijd. Zij krijgen een rugnummer die ze op de trui (rug) moeten
spelden.
-de minimum leeftijd om deel te nemen is 16 jaar.
-Er wordt wel een uitslag van de wedstrijd opgemaakt maar er zijn geen geldprijzen.
-Alle renners dienen ten laatste om 17u30 opgesteld te staan aan de startlijn zodat de
schouwing van het peloton kan gebeuren door de jury en de hoogwaardigheidsbekleders.
-tijdens de wedstrijd kunnen er premies worden gegeven. De organisatie voorziet prijzen in
natura voor de eerste drie, de uniekste, de oudste fiets, de oudste koerskledij, enz….
-de wedstrijd staat open voor dames en heren !
-Het inschrijven voor deze wedstrijd kan gebeuren in café ’t Centrum, Heidestatieplein 8 te
Heide-Kalmthout dezelfde dag vanaf 16 tot 17u15.
-De prijsuitreiking volgt onmiddellijk na de wedstrijd aan de aankomstlijn op de Max
Temmermanlaan ter hoogte van de Kerk.

De organisatie werkt in overleg met de verschillende sponsors nog een plan uit om ook het
retro-gebeuren langsheen de omloop en dan vooral in de aankomstzone te promoten.
Wie al eens wil kennismaken met retro-koersen kan een surfen naar www.retrokoers.nl
Acht van Heide:
De bestaande wedstrijd welke 31 maal ter hoogte van het café-restaurant De Kar werd
ingericht verhuist naar het centrum van Heide. Het wordt een wielerwedstrijd voor niet
aangesloten renners, een gentlemenkoers in samenwerking met Wielerbond Vlaanderen.

De gegevens:
32ste ACHT VAN HEIDE
-start 19u15
-omloop: start Max Temmermanlaan (ter hoogte van de Kerk)/ Heidestatieplein/
Bevrijdingslei/ De Pretlaan/Douglaslaan/Doornenlaan/Canadezenlaan/Minnedreef/Max
Temmermanlaan (aankomst ter hoogte van de Kerk)
-afstand 75 kilometer over 20 ronden (3,750 km per ronde)
-de wedstrijd wordt gereden op een volledig afgesloten omloop.
-inschrijvingen de dag zelf in café ’t Centrum, Heidestatieplein 8, Heide-Kalmthout van 17u
tot 18u45. Inschrijving 10 euro. Leden WBV 7 euro.
-250 euro aan geldprijzen (eerste 20 renners), klassementspremie van 250 euro (eerste vijf
renners) en talrijke premien. Er wordt een palm voorzien voor de winnaar.
-prijzen worden uitgereikt één uur na de wedstrijd in café ’t Centrum.

HEDDE GIJ ‘D HEI AL GEZIEN
Een tweede activiteit waaraan wordt gewerkt is een fietsdag onder de naam “hedde gij ‘d
hei al gezien” op ZONDAG 30 AUGUSTUS 2015.
Alles staat nog niet echt op poten maar enkele zaken kunnen wij alvast verklappen:
-er wordt een fietstocht uitgestippeld doorheen de gemeente Kalmthout met het accent op
de bloeiende heide. De afstand van de grote tocht zal ongeveer 40 kilometer bedragen, deze
“DE ACHT
HEIDE” en RETRO-KOERS !
van de kleine tocht vermoedelijk
een 25VAN
kilometer.
-het fietsen kan individueel of in groep gebeuren tussen 7u ’s morgens en 14u (laatste
startuur) in de namiddag.
Wij kunnen in elk geval nu al stellen dat je zondag 30 augustus best vrij houdt om mee te
wandelen of te fietsen. Verdere info volgt weldra!

VELDRITDAG OP BOSDUIN
Zaterdag 3 oktober gaat onze jaarlijkse veldritdag op Bosduin door. Nieuw is dat er voor het
eerst ook veldrijden voor anders-validen zal plaatsvinden. Meer hierover in een volgende
nieuwsbrief. In afwachting alvast ons programma:
12u30: Interscholencross (ere-prijs Marcel Hensen/ wisselbeker)
13u30: veldrijden voor anders-validen
“DEdeACHT
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14u15: initiatie veldrijden voor
jeugdigen
15u00: Interbedrijvencross Bosduin, ere-prijs Luc Vanwesenbeeck
16u15: open kampioenschap van Kalmthout voor dames en heren
“25ste Vlaamse Industrieprijs Bosduin”

KALMTHOUTS KAMPIOENSCHAP OP DE WEG WAS EEN SUCCES !
Onze vereniging werkte op zondag 4 mei mee aan het Kampioenschap wielrennen op de
weg, een organisatie van het gemeentebestuur en de gemeentelijke sportdienst.
Ondanks de minder goede weersomstandigheden daagde er heel wat supporters op om de
deelnemers aan te moedigen. Zowel de ploegentijdrit als de individuele wedstrijden werden
een succes:
“DEDe
ACHT
VAN
en RETRO-KOERS
! -55 jaar:
De kampioenen: Ploegentijdrit:
bende
vanHEIDE”
ellende, +55
jaar: Leo Brughmans,
Geert Wouters, -45 jaar: Steven De Jongh, -35 jaar: Stijn Bruyndonckx.

DE TOEGETREDEN LEDEN!
In de komende week zullen de vroeger toegetreden leden van Wielerclub Bosduin een
schrijven ontvangen met verzoek een vragenlijst in te vullen. Het bestuur is uiteraard op
zoek naar medewerkers om het programma, hierboven voorgesteld, waar te maken. Om die
reden willen wij graag weten op wie wij in de toekomst nog kunnen rekenen. Wij doen dan
ook een warme oproep om het schrijven dat jouw per mail of brief wordt toegezonden in te
ACHT
VAN HEIDE” en RETRO-KOERS !
vullen en terug te bezorgen “DE
op het
secretariaat.
Onze dank bij voorbaat !

Ere-Schepen Gaston Stevens overleden
“Gaston Stevens leerde Kalmthout sporten”, kopte de Gazet Van Antwerpen vorige week.
Wij kunnen dit alleen maar beamen. In 1971 leerde ik als lid van de gemeentelijke jeugdraad
Gaston kennen als de toenmalige schepen van jeugd en sport. In 1975 vroeg hij mij zijn
adjunct-secretaris te worden bij Heikant-sport. Samen zette wij tal van activiteiten in
beweging, denken wij maar aan de gezinskilometer, de lente-achtkampen, initiatie tennis, de
“DE ACHTsportavonden,
VAN HEIDE”zesdaagse
en RETRO-KOERS
!
verenigingskwisavonden, fietstochten,
op rollen, volksspelen,
kaartavonden, ochtendwandelingen, en zeker niet te vergeten de wielerwedstrijden.
Daarnaast werkte Gaston met nog heel wat mensen samen om in Kalmthout “nieuwe”
sporten te promoten. Zo had hij zeker zijn aandeel bij het oprichten van de atletiekclub, de
1-mei parkcross, de korfbalclub, de Heidestoempers; en dan vergeet ik zonder twijfel nog
wel wat. Ook het veldrijden lag Gaston nauw aan het hart. In de beginfase van de veldrit op

Bosduin was ook hij één van de stuwende krachten. Als kersvers schepen van sport in 1971
installeerde Gaston een gemeentelijke sportraad, zo werd Kalmthout één van de eerste
gemeenten in Vlaanderen met een sportraad. Gaston stond ook mee aan de wieg bij het
oprichten van de Kalmthoutse verstandhouding Wielerclubs begin de jaren ‘80.
De laatste jaren was Gaston het wat rustiger aan gaan doen, het verlies van Els, enkele jaren
geleden, deed hem veel pijn. Hij werd 77 jaar oud. Tijdens een druk bijgewoonde dienst op
zaterdag 20 juni namen wij afscheid.
Onze vereniging biedt de familie haar oprechte deelneming aan. Wij zullen Gaston blijven
herinneren als de vader van sportief Kalmthout.
Louis van den Buijs.

“met een hart voor de wielersport”
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